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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 16تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 ]مراجعة بلاب الفاعل وأنواعه[

نواصل يف رشح هذا املنت املخترص يف علم انلحو، وهو املقدمة اآلجرومية، وكنا انتهينا إىل باب الفاعل، 
عرفنا الفاعل ومزينا ما خيرج من حده وتعريفه، وذكرنا حمرتزات الفاعل، وذكرنا أنه يأيت رصحيا، ويأيت 

د بالنسبة للمفرد واملثىن واجلمع، مؤّوال، وذكرنا أن الفعل يتقدم عليه، وذكرنا أنه يأيت ىلع لفظ واح
وذكرنا أن فعله يتابعه يف اتلذكري واتلأنيث، فيُذّكر الفعل مع املذكر، ويؤنث مع املؤنث، وفيه حاالت 
جيوز فيها هذا وجيوز فيها ذاك، أو جيب هذا أو ذاك، وتفاصيلها يأيت يف منت آخر إن شاء اهلل تعاىل، ثم 

 قلنا هو ىلع قسمني: ظاهر ومضمر.

الظاهر واضح، )جاء زيد(، و)الزيدان(، و)الزيدون(، و)جاءت هند(، و)اهلندان(، و)اهلنود(، 
 و)اهلندات(.

 املضمر ألنه ضمري، ظاهر ومسترت، الظاهر متصل، وهل يكون الفاعل ضمريا منفصال؟ 
 : نعم.الطالب

 : مثال؟الشيخ
 : )ما رضب إال أنا(.الطالب
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: جيد )ما رضب إال أنا( ىلع أن )أنا( هو الفاعل، اتلقدير: ما رضب أحٌد إال أنا، فهنا يكون الشيخ
 منفصال.

 ]مىت يكون الفاعل املضمر جائز االستتار وواجبه[

املسترت هذا يكون جوازا مع الغائب املذكر أو املؤنث، إذا اكن )هو( أو )يه( فهنا الفاعل مسترت 
فواجب االستتار، وبعض العلماء يقولون: ينظر إىل بداية الفعل، إذا اكن يبدأ بياء جوازا، إذا اكن غريه 

فالضمري يكون جائز االستتار، وإذا اكن يبدأ باتلاء أو األلف أو انلون، فيكون واجب االستتار، الفعل 
، املضارع، أما املايض )جاء( و)جاءت( هو ويه، أما املخاطب يظهر، )جئَت( و)جئِت(، و)جئتما(

و)جئتم( و)جئنت(، واملتلكم )جئُت( و)جئنا(، فيكون من قبيل املتصل، )جاء( هو مسترت، )جاءْت( يه 
مسترتة، )جاءا( و)جاؤوا(، و)جنَئ(، النساء، فهنا يكون ظاهرا متصال، أما جاء هو فاملسترت اجلائز، 

االستتار، )يقرأ( هو، واجب  و)جاءت( يه يف املسترت اجلائز، املايض، ويف املضارع إذا يبدأ بايلاء جائز
االستتار، يبىق اإلشاكل يف اتلاء، إذا اكنت )تصيل( رجع للغائب يه نقول جائز االستتار، أما إذا اكنت 

)تصلني( أنِت، ايلاء يه الفاعل نقول ظاهر، )تصلني( الفاعل يكون هنا ظاهرا، هذا خالصة ما سيأيت 
 معنا.

 

َو قَْوِلَك "َضَرْبتُ، َوَضَرْبَنا، َوَضَرْبتَ، َوَضَرْبِت، َوَضَرْبتَُما، َوَضَرْبُتْم، )َواْلُمضَْمُر ِاْثَنا َعَشَر، َنْح

 َوَضَرْبُتنَّ، َوَضَرَب، َوَضَرَبْت، َوَضَرَبا، َوَضَربُوا، وضربن"( 

املضمر املقصود منه الضمري، لم يبنّي املتصل منه من املنفصل، والظاهر من املسترت، وواجب االستتار 
ْبت  ائزه، قال )من ج ، ََنَْو َقْولَِك "ََضَ ( أي: أنا، فتقول )رضْب( فعل ماض مبين ىلع السكون اِْثَنا َعََشَ

التصاهل بضمري الرفع املتحرك، واتلاء ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل رفع فاعل، )ورَضبنَا( نون 
ىلع الفتح يف حمل رفع فاعل،  اجلماعة مبين ىلع السكون يف حمل رفع فاعل،)ورضبَت( تاء اخلطاب مبين

)ورضبِت( تاء اخلطاب مبين ىلع الكرس يف حمل رفع فاعل، )ورضبتما( لك أن تقول: اتلاء ضمري متصل 
مبين ىلع الضم يف حمل رفع فاعل، و)ما( للمثىن، ولك أن تقول: )تما( ضمري متصل مبين ىلع السكون 
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ا، وامليم للجماعة، أو تعرب )تم( لكها، و)رضبنّت( يف حمل رفع فاعل، )ورضبتْم( أيضا تعرب اتلاء لوحده
أيضا اتلاء لوحدها وانلون جلماعة النسوة، أو )تّن( لكه ضمري متصل يف حمل رفع فاعل وهو جلماعة 
النسوة، و)رضب( هو، ضمري مسترت جوازا تقديره هو ، و)رضبْت( يه اتلاء للتأنيث والفاعل ضمري 

األلف مبين ىلع السكون يف حمل رفع فاعل، و)رضبوا( الواو مبين مسترت جوازا تقديره يه، و)رضبا( 
ىلع السكون يف حمل رفع فاعل، والواو للجماعة، و)رضبن( انلون ضمري متصل مبين ىلع الفتح يف حمل 

 رفع فاعل، وأمثلة هذه واضحة وسهلة.

ملفرد واملثىن هذا الفاعل إذا اكن ظاهرا فواضح، اك -وأظن الشارح رشح ما ذكرته لكم اآلن هنا-
واجلمع، مذكرا اكن أو مؤنثا، ومعىن الظاهر أنه ال يتوصل فيه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأما 

ْبَت، الضمري فهو ما يتوصل إىل معرفته بقرينة تكلم أو خماطب، أو غيبة، ) ْبَنا، َوََضَ ، َوََضَ ْبت  ََضَ
ن  ْبت  ْبت ْم، َوََضَ ْبت َما، َوََضَ ْبِت، َوََضَ ب وا، وَضبنَوََضَ َبا، َوََضَ َبْت، َوََضَ َب، َوََضَ (، هذا الضمري قد ، َوََضَ

يكون ظاهرا يعين يكتب، وهذا الظاهر متصل، وقد يكون منفصال )ما رضب إال أنا(، و)ما رضب 
 إال حنن(، )ما رضب إال أنت(، )إال أنتما(، )إال أنتم(، )إال أننّت(، )إال هو(، )إال هما(، )إال يه(، )إال

 هم(، )إال هّن(، هذا الظاهر.

املسترت معناه غري موجود، يفهم من السياق، تقول )أين زيد؟(، )ذهَب(، فعل ماٍض مبين ىلع الفتح 
والفاعل ضمري مسترت جوازا، تقديره هو، و)جاءت( الفاعل ضمري مسترت تقديره يه، وكذلك يف الفعل 

أو يه، )يصيل( هو، و)تصيل( يه، نقول ضمري  املضارع، اذلي يكون الفاعل فيه يرجع للغائب فيه هو
 مسترت جوازا تقديره هو أو يه.

أما إذا اكن الفعل مضاراع، فاعله ضمري متلكم، أو ضمري املخاطب، أو بعض ضمائر الغائب، فهنا 
يكون الضمري مسترتا وجوبا تقديره أنا أو حنوه، يعين )أكتب( أنا، )نكتب( حنن، )تكتب( أنت، هذا 

، )تكتبان( األلف متصل، )تكتبون( الواو متصل، )تكتنَب( -ايلاء-تبنَي( ظاهر متصل واجب، )تك
انلون متصل، و)يكتب(هو الضمري مسترت جوازا، و)تكتب( يه ضمري مسترت جوازا، و)يكتبان( 
هما ضمري متصل هو األلف، و)يكتبون( هم ضمري متصل هو الواو، و)يكتنب( هّن الضمري متصل 

 وهو انلون.
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يكون واجبا يف فعل األمر، للمفرد املذكر )اكتْب( أنت، الضمري مسترت وجوبا تقديره أنت، أما  كذلك 
إذا اكن للمثىن، أو اجلمع، أو للمؤنث فيظهر، تقول )اكتبا( األلف موجود، )اكتبوا( الواو موجود، 

مع ضمري املفرد  )اكتيب( ايلاء موجودة، )اكتنَب( انلون موجودة، فيكون واجب االستتار يف فعل األمر
 املخاطب، هذا املقصود من الفاعل.

 ]املفعول اذلي لم يسّم فاعله[

 )َباُب َاْلَمْفعُوِل َالَّذِي َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلُه 

ِسَر َما َقْبَل َوهَُو َاِلاْسُم َاْلَمْرفُوُع َالَّذِي َلْم ُيْذَكرْ َمَعُه َفاِعُلُه، َفإِْن َكاَن َاْلِفعْلُ َماِضًيا: ُضمَّ َأوَُّلُه َوُك

 آخِِرِه، َوإِْن َكاَن ُمَضاِرًعا: ُضمَّ َأوَُّلُه َوُفتِحَ َما َقبَْل آخِِرِه. 

مٌْرو" َوهَُو َعَلى ِقسَْمْيِن: َظاِهٍر، َوُمضَْمٍر، َفالظَّاهِرُ: َنحَْو قَْوِلَك "ضُِرَب َزْيٌد" َو"ُيضَْرُب َزْيٌد" َو"ُأكْرَِم َع

ُمْضَمُر ِاْثَنا َعَشَر، َنحَْو َقْوِلَك "ضُِرْبُت َوضُِرْبَنا، َوضُِرْبتَ، َوضُِرْبتِ، َوضُِرْبتَُما، َو"ُيكَْرُم َعمْرٌو". َواْل

 َوضُِرْبُتْم، َوضُِرْبُتنَّ، َوُضِرَب، َوضُِرَبْت، َوضُِرَبا، َوضُِربُوا، وضُربن".(

، تقول )كرس زيد هنا قال )نائب الفاعل( أي ما ينوب عن الفاعل، أحيانا تعرف من كرس اليشء
الزجاج(، لكن أحيانا ال تعرف تقول )ُكرس الزجاج( ألنك ال تعرفه، وأحيانا تعرفه وتريد أن ختيف 

عنه، فتقول )ُكرس الزجاج(، وأحيانا يُعرف لكن يراد أن حيتقر فال يذكر، وأحيانا قد يعّظم فال يذكر، 
هذه يه األسباب اليت من حيث املعىن جتعل وأحيانا يكون اليشء مهيبا كما ذكرنا، وأحيانا لالحتقار، ف

الفاعل ال يذكر، فيُبهم وُيذكر احلدث، واليشء اذلي وقع عليه احلدث، فعند ذلك يكون الفعل مبنيا 
 ملا لم يسّم فاعله.

 ]قل: مبين ملا لم يسم فاعله، وال تقل: مبين للمجهول[

ولكن فيه تقييد، لّما تقول أنت اآلن ال نقول مبين للمجهول، ألن هذا ال نقول خطأ ىلع اإلطالق،  
قيمت الصالة( أقامها املؤذن يعين بالرضورة أنت ال تعرفه؟ قد تعرفه، )أقام بالل الصالة(، تقول 

ُ
)أ

كل الرغيف( هل بالرضورة أنك ال تعرف؟ فإذا قلنا مبين للمجهول، أي أن هذا 
ُ
)أقيمت الصالة(، أو )أ

س بالرضورة، قد يعلم فيُخّبأ عنه، قد يُعلم فال يُظهر احتقارا، اذلي قام بالفعل، داما جمهول، وهذا لي
تعظيما، قد يراد امتهان اليشء ... إلخ، وهلذا يقال )مبين ملا لم يسّم فاعله(، فاعله لم يسّم، لم؟ هذا هل 
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أرسار بالغية، ودالالت معنوية، تُعرف من سياق الالكم، أو اآلية، أو احلديث، أو الكم املدرّس أو 
 طيب وحنو ذلك، يُعرف ملاذا ُحذف هذا الفاعل.اخل

 ]نائب الفاعل[

إذن نائب الفاعل االسم املرفوع اذلي لم يُذكر معه فاعله، وحقيقته أنه االسم اذلي وقع عليه فعل 
الفاعل فيُحذف الفاعل، إما للجهل به، وإما قصد إخفائه، أو تلعظيمه، أو الحتقاره، فينوب عن الفاعل 

ع عليه فعل الفاعل فريتفع الرتفاعه، يقال )كرس زيد الزجاجة( فتقول )ُكرست االسم اذلي وق
، ويف حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه يؤىت 23{الفجرَوِِجَء يَْوَمئٍِذ ِِبََهننمَ الزجاجُة( وقوهل تعاىل }

ي يأيت جبهنم؟ جبهنم جتّرها املالئكة، بألف زمام أو كما قال انليب صىل اهلل عليه وسلم، إذن من اذل
 {، )جبهنم( هو نائب الفاعل.َوِِجَء يَْوَمئٍِذ ِِبََهننمَ املالئكة جترها، ويف اآلية قال }

هذا املفعول به إذا قام مقام الفاعل ارتفع الرتفاعه، وسيم نائب الفاعل، ألنه ناب مناب الفاعل، 
اع، فأما املايض فُيضم أوهل، يرتتب ىلع ذلك أن الفعل يتغري، والفعل إما أن يكون ماضيا أو مضار

وُيكرس ما قبل آخره، تقول يف رضَب )رُضَِب(، وكتَب )ُكِتَب(، وسأَل )ُسئَِل(، وقال )ِقيَل(، وباَع )بِيَع(، 
ىلع لك حال هذه األفعال اليت يه معتلة الوسط فيها ثالثة أوجه ستأيت، يقال )بيَع(، ويقال )بُوَع(، ويقال 

مام يعين تكرس األول وتضم الشفة كما هو يف علم اتلجويد يف قراءة بعض باإلشمام )بُِوَع(، باإلش
 األئمة، لكها تصح لغة.

وأما املضارع فيُضم أوهل، وُيفتح ما قبل آخره، فيقال يف يقول )ُيَقاُل(، ويكتب )يُكتَب(، قال تعاىل 
وَن َواَل ت  } ْم اَل َتْظلِم  ْمَوالِك 

َ
ْم ر ء وس  أ ونَ َوإِْن ت بْت ْم فَلَك  َونََضع  الَْمَوازِيَن ، وقال عز وجل }279{ابلقرةْظلَم 

ِيَن ، ومثال يف املايض قال اهلل تعاىل }47{األنبياءالِْقْسَط ِِلَْوِم اْلِقَياَمِة فَََل ت ْظلَم  َنْفٌس َشيًْئا وَِسيَق اذلن
َمًرا وا إََِل َجَهننَم ز  هل ألمر رصيف، }َحَّتى إَِذا َجاُءوَها ، ساَق، يسوُق، نقول )ِسيَق( ُكرس أوّ 71{الزمرَكَفر 

بَْواُبَها{ )فُِتَحت(، }ُفتِّحت{ عند ورش 
َ
، )فُِتحت( ضم األول وكرس ما قبل اآلخر هذا -قراءتان-فُِتَحْت أ

، إذن أصله ضم، (ثر الرصيف، )ساَق يسوُق َسْوقًاماض، أما سيق ألن أصل الفعل )ساَق(، يعين يقع هل األ



 

 163صفحة | 

ل ويكرس ما قبل آخره، )ُسِوَق(، هذا وجه، ويصح أن يبدل الواو ياء )ُسِيَق(، ايلاء )َسَوَق(، يضم األو
 تدخل عليها الكرسة، فتنقل إىل سكون، ويناسبها الكرسة فتصري )ِسيَق(، والوجه اثلالث وهو اإلشمام.

ِِسَ َما َقْبَل آِخرِهِ، قال ) ُل   َوك  ون
َ
من أ ِ فَإِْن ََكَن اَلِْفْعل  َماِضًيا: ض  ُل   َوف تَِح َما َقْبَل آِخرِه ون

َ
من أ َضارًًِع: ض  ( َوإِْن ََكَن م 

نائب الفاعل هو املفعول اذلي وقع عليه فعل الفاعل، لسبب ما وملعىن ما باليغ، حنذف الفاعل وجنعل 
املفعول مقامه، فريتفع الرتفاعه، لكن الفعل ال يبىق ىلع حاهل البد أن يتغري، فيف املايض نضم أوهل 

ونكرس ما قبل آخره، ويف املضارع نضم أوهل، ونفتح ما قبل آخره، واألفعال اليت فيها حروف العلة يف 
 وسطها فهذه هلا أوجه يف العمل فيها ذكرتها، ويأيت تفصيلها إن شاء اهلل يف منت آخر.

 ]أقسام املفعول اذلي لم يسم فاعله[

ْضَمٍر، فَ ) : َظاِهٍر، َوم  َو لََعَ قِْسَمْْيِ ْكرَِم َعْمٌرو" َوه 
 
َِب َزْيٌد" َو"ي ْْضَب  َزْيٌد" َو"أ : ََنْو  َقْولَِك "َض  اِهر  الظن

ْبت   ِ ْبِت، َوَض  ِ ْبَت، َوَض  ِ ْبَنا، َوَض  ِ ْبت  َوَض  ِ ، ََنْو  َقْولَِك "َض  ْضَمر  اِْثَنا َعََشَ َما، َو"ي ْكَرم  َعْمٌرو". َوالْم 
َِب، وَ  ، َوَض  ن ِْبت  ْبت ْم، َوَض  ِ بنَوَض  ب وا، وَض  ِ َبا، َوَض  ِ َبْت، َوَض  ِ ".( نفس ما يقال يف الفاعل يقال يف نائب َض 

الفاعل، أحاكم الفعال يه أحاكم نائب الفاعل، ألن نائب الفاعل أصله مفعول أقيم مقام الفاعل، 
فارتفع ارتفاعه، وتلبس بأحاكمه، فقلنا الفاعل منه ظاهر ومضمر، الظاهر )جاء زيٌد(، واملضمر هو 

 الضمري.

كرم زيٌد(، و 1
ُ
= فنأيت اآلن للظاهر )رضب زيٌد عمرا(، تقول )رُضب عمٌرو(، و)يرُضب عمرو(، و)أ

كرمْت اعئشُة(، و)تُكرُم اعئشُة(، وهكذا يف املثىن 
ُ
)يُكَرم زيٌد(، و)رُضبْت هنٌد(، و)ترُضُب هنٌد(، و)أ

)تُكرم اتللميذات(، واجلمع، )يُكرم اتللميذان(، و)تُكرم اتللميذتان(، و)يُكرم اتلالميذ( و
 و)يُكرُم السابقون(، و)تُكرُم السابقات(، وهكذا، هذا الظاهر.

 = املضمر اذلي هو الضمري، فإما أن يكون ظاهرا أو مسترتا، والظاهر إما متصل أو منفصل:2

كرَم إال أنا(، و)إال حنن(، و)إال أنت( إىل آخره.
ُ
 أ= فاملنفصل )ما أ

كرم
ُ
كرمُت(، و)أ

ُ
كرمنّت(، ب= واملتصل )أ

ُ
كرمتم(، و)أ

ُ
كرمتما(، و)أ

ُ
كرمِت(، و)أ

ُ
كرمَت(، و)أ

ُ
نا(، )أ

كرمَن(.
ُ
كرموا(، و)أ

ُ
كرما(، و)أ

ُ
 و)أ
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 وأما املسترت إما واجب، وإما جائز:

أ= فاجلائز مع الغائب)رُضب( أي هو، و)رُضْت( أي يه، و)يرُضُب( أي هو، و)وترُضُب( يه، فهنا جائز 
 االستتار.

كرَم(، و)نُكرُم(، و)تُكرُم(.ب= أما غريه مما يبد
ُ
 أ باهلمز، وانلون واتلاء فيكون واجب االستار، )أ

وأما )تُكرمان(، و)تُكرمون(، و)تُكرمَن(، و)يُكرمان(، و)يُكرمون(، و)يُكرمَن(،  
 و)تُكرمني(، فهذا الضمري فيها متصل، ضمريه ظاهر ومتصل.

 ]مناقشة[

 من يعطينا مثاال لإلعراب:  

  العالُم.: حُيرتمُ الطالب
 : عبد السالم!الشيخ

: )حُيرتُم( فعل مضارع مبين ملا لم يسم فاعله، مرفوع وعالمة رفعه الضمة )العالُم( نائب السَلم عبد
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

هنَي اجلاهُل(.الشيخ
ُ
 : اعدل )أ

هنَي( فعل ماض مبين ملا لم يسم فاعله مبين ىلع الفتح، )اجلًعدل
ُ
اهل( نائب فاعل مرفوع وعالمة : )أ

 رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره.
 : )يُكرم الطالب(.الشيخ

: )يكرم( فعل مضارع مبين ملا لم يسم فاعله وهو مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع الطالب
 آخره، )الطالب( نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره.

 ؟: مثال يف املايضالشيخ
 : )ُفهم ادلرس(.الطالب

 : فعل ماض مع نائب الفاعل املثىن.الشيخ
 : )رُضبت اهلنداِن(.الطالب
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 : ال تقل )اهلنداُن( ألن املثىن عالمة رفعه األلف وليس الضمة. وإن اكن ُسمع كقوهلم:الشيخ

ه العينان   ان  *** وانلوم ال تألف   يا أبيت أّرقين الِقذن

 ُسمع هذا.

 ملذكر السالم؟.: زد، مجع االشيخ
كرَم املؤمنون(.الطالب

ُ
 : )أ

 : مع املثىن املؤنث؟ وال تكن عنيفا ترضب فقط.الشيخ
 : )سئلت اعئشتان عن ادلرس(.الطالب

 : مجع املؤنث؟الشيخ
كرمت الطابلات(.الطالب

ُ
 : )أ

 : عبد الرحيم مؤنث مفرد.الشيخ
 : )أكرمت الطابلة(.عبد الرحيم

 ]باب املبتدأ واخلرب[

 )َباُب َاْلُمْبَتَدِأ َواْلَخَبِر 

وُع َاْلُمْسَنُد َاْلُمْبَتَد: هو َاِلاْسُم َاْلَمْرُفوُع َاْلَعارِي َعْن َاْلَعَواِمِل َاللَّفِْظيَِّة. َواْلَخَبُر: ُهَو َاِلاْسُم َاْلَمْرُف

واملبتدأ ِقسَْماِن َظاِهٌر  ".ْيُدوَن َقاِئُموَن ِإَلْيِه، َنحُْو َقْوِلَك "َزْيٌد َقاِئٌم" َو"الزَّْيَداِن َقاِئَماِن" َو"الزَّ

وأنتما، : أنا، وحنن، وأنتَ، وأنِت، وهيواملضمر اثنا عشر  ِذكُْرهُ.َفالظَّاهُِر َما َتَقدََّم  َوُمضَْمٌر:

، وهما، وهم، وهن. حنو قولك )أنا قائم( و)حنن قائمون( وما أشبه وهيوأُنتم، وأننت، وهو، 

قسمان: مفرد، وغري مفرد. فاملفرد حنو: زيد قائم، وغري املفرد: أربعة أشياء: واخلرب  ذلك.

اجلار واجملرور، والظرف، والفعل مع فاعله، واملبتدأ مع خربه، حنو قولك: زيد يف الدار، 

 وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.(.
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 ]حقيقة املبتدأ وسبب رفعه[

ْبَتَدأقال ) َ  اَلْم 
ْ
( اسم مفعول من ابتدأ يبتدئ، ومعناه واضح، يعين أنه يبتدأ به، وأما املقصود به يف رَب َواخل

( املسند إيله خربه، فقونلا )االسم( أخرجنا هو ااَِلْسم  اَلَْمْرف وع  اَلَْعارِي َعْن اَلَْعَواِمِل اَللنْفِظينةِ االصطالح )
خفوض، وقونلا )االسم( يشمل الرصيح واملؤّول الفعل واحلرف، وقونلا )املرفوع( أخرجنا املنصوب وامل

 بالرصيح، الرصيح هو االسم الظاهر اذلي ال تقدير فيه، فتقول )العلم نور(، واملؤّول بالرصيح يكون:

مْ أ= إما )أْن( انلاصبة للمضارع وما دخلت عليه، ومنه قوهل تعاىل } وا َخْْيٌ لَك  وم  ْن تَص 
َ
، 184{ابلقرةوَأ

ري لكم(، هنا يصح اإلعرابان )خرٌي( مبتدأ مؤّخر، و)أن تصوموا( اجلملة لكها يف فاتلأويل )صومكم خ
 حمل رفع خرب، ويصح )أن تصوموا( يف حمل رفع مبتدأ، و)خري لكم( خرب.

( وما دخلت عليه، مثاهل قوهل تعاىل } ْرَض َخاِشَعةً ب= اثلاين )أنى
َ
ننَك تََرى اْْل

َ
، 39{فّصلتَوِمْن آيَاتِِه أ

 رؤيتك األرض خاشعة من آياته. اتلأويل:

)اخلايل عن العوامل اللفظية( يعين أن املبتدأ العامل يف رفعه معنوي، وهو اخللّو عن العامل اللفظي، 
فقولك مثال )املسجد واسع(، )ادلرس مفهوم(، )ادلين انلصيحة(، )اإليمان يمان، واحلكمة يمانية(، 

إىل غري ذلك من األمثلة، أنت جتد اللكمة األوىل مرفوعة، )الصرب نصف اإليمان، وايلقني اإليمان لكه(، 
 والسبب يف رفعها أنه ما يوجد قبلها يشء، فسبب الرفع االبتداء:

 باالبتدا *** كذاك رفع  خرٍب باملبتَدا
ً
 ورفعوا مبتدأ

قادم إن  فالعامل يف الرفع هو اخللو عن العامل اللفظي، وستأيت أمثلة يف املثىن واجلمع إىل آخره، يف درس
 شاء اهلل تعاىل.

 نكتيف بهذا واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.


